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Ανακοίνωση-πρόσκληση δωρεάν διαμονής Παρασκευής 17/5 και Κυριακής 19/5/2013
Aγαπητοί φίλοι 36ωριτες – παλιοί ή νεώτεροι,
Όλοι γνωρίζουμε καλά ότι ζούμε σε πολύ δύσκολες μέρες! Όλοι κοιτάμε από πού μπορούμε να
μαζέψουμε τα έξοδα μας. Το 36ωρο όμως και οι μοτοσυκλέτες μας …είναι απ αυτά που δεν μας
πήρε η τρόικα! Μας μείωσαν στο ελάχιστο τις βόλτες, η βενζίνη στα ύψη, τα διόδια, …αλλά και η
ψυχολογία στα τάρταρα.
Εμείς από εδώ – οι φίλοι σας χρόνια, της Ελληνικής Λέσχης Μοto Guzzi – δεν ζούμε «στον δικό
μας κόσμο». Είμαστε <ένας από εσάς> σας νιώθουμε απόλυτα και προσπαθούμε με κάθε μας
δύναμη να μην χάσει κάνεις αυτήν την mega-βόλτα. Το 36ωρο είναι το τελευταίο προπύργιο χαράς
μας – πρέπει να βοηθήσουμε να συμμετάσχει όποιος μοτοσικλετιστής μπορεί – όσο μακριά κι αν
μένει απ την εκκίνηση ή τον τερματισμό.
Φέτος λοιπόν, με χαρά μας σας ανακοινώνουμε ότι θα διαθέσουμε ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ της Λέσχης
μας, υπό την μορφή ξενώνα. Θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε όσα φορητά κρεβάτια και
κλινοσκεπάσματα εθελοντικά θα φέρουν τα μέλη μας. Για τα βράδια λοιπόν της 17/5 και της 19/5,
πριν την εκκίνηση δηλ. και μετά τον τερματισμό – όσοι φίλοι εκτός Αθήνας, συμμετέχοντες στο
36ωρο, επιθυμούν να διανυκτερεύσουν χωρίς να αυξήσουν το κόστος τους – δεν έχουν παρά να
μας το πουν.
Πρακτικά ο χώρος της Λέσχης μας για όσους δεν τον γνωρίζουν μπορεί να κοιμίσει είτε σε φορητά
κρεβάτια είτε και σε υπνόσακους περισσότερα από 15 άτομα. Back to the basics λοιπόν, …να
θυμηθούμε τα χρόνια μας στο στρατό, με τις πλάκες στον θάλαμο και τους θαλαμοφύλακες.
Επιλοχίας και διοικητής ουλαμού, ο διαβόητος μέγας Γιώργος Μαρινοπουλος, τον οποίον και
μπορείτε να καλείτε στο 6947-994866 για διευκρινήσεις, …κρατήσεις θέσεων, άδειες, ή
υπηρεσιακά σημειώματα 
Η Αίθουσα μας φυσικά διαθέτει, θέρμανση και WC. Για φαί, …θα σας στενοχωρήσουμε. Θα πρέπει
να αιτηθείτε στην πρωινή αναφορά «άδεια εξόδου» απ τον Μαρινόπουλο κι αν την πάρετε έχει
καλώς! 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι βοηθάμε όσο περνά απ το χέρι μας – ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ να μην χάσει – αυτό
που λαχταρά έναν χρόνο να κάνει, λόγω της απόστασης και του επιπλέον κόστους.
Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ, όσο μακριά κι αν βρίσκεστε – μια φορά το χρόνο βλεπόμαστε με
κάποιους – ας μην αποτελέσει το επιπλέον κόστος διαμονής το εμπόδιο να μην συναντηθούμε!!
Ημι-Ανάς! 

